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Abstract
Introduction: Sense of cohesion can affect nurses' personal and professional performance and it is 
important to identify the factors involved in it. The aim of this study was to investigate the mediating 
role of ambiguity tolerance in the relationship between emotion management and sense of cohesion 
in nurses in Tehran.
Methods: The present study was a descriptive-correlational modeling of structural equations. The 
statistical population of the present study includes nurses in Tehran, from which 189 people were 
selected by convenience sampling. Inclusion criteria include nurses in Tehran, no history of acute 
illness, willingness to participate in the study, and exclusion criteria include being under certain 
conditions that make it impossible to continue the study and unwillingness to continue the study. Data 
collection tools included a sense of cohesion questionnaire, an ambiguity tolerance questionnaire and 
an emotion regulation questionnaire. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling 
were used to analyze the data using AMOS and SPSS software version 22.
Results: The mean age of the participating group was 31.36±6.52. Out of 189 participants, 167 (88%) 
were women. Also 152 people (80%) were married. The mean score of emotion management of 
the participating group was 30.88±7.73, ambiguity tolerance was 48.32±9.92 and sense of cohesion 
was 74.13±16.65. The results showed that the correlation coefficient between emotion management 
and ambiguity tolerance (0.67), ambiguity tolerance and sense of cohesion (0.76) and emotion 
management and sense of cohesion (0.68) was significant at the level of 0.01. Also, tolerance of 
ambiguity in the relationship between emotion management and sense of cohesion in nurses had a 
mediating role.
Conclusions: Accordingly, in the relationship between emotion management and sense of cohesion 
in nurses, ambiguity tolerance had a mediating role. Therefore, emotion management can help 
strengthen their sense of cohesion by increasing the level of ambiguity tolerance in nurses.
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چکیده 
مقدمــه: حــس انســجام مــی توانــد عملکــرد فــردی و شــغلی پرســتاران را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و شناســایی بررســی عوامــل دخیــل 
در آن حایــز اهمیــت اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی تحمــل ابهــام در ارتبــاط بیــن مدیریــت هیجــان و حــس 

انســجام در پرســتاران شــهر تهــران انجــام شــد. 
روش کار: مطالعــه حاضــر، توصیفی-همبســتگی و از نــوع مــدل ســازی معــادالت ســاختاري بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را 
پرســتاران شــهر تهــران در بــر مــی گیــرد  کــه از ایــن میــان، بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس تعــداد 1۸9 نفــر انتخــاب شــدند. 
ــرای شــرکت در مطالعــه و   ــه مطالعــه شــامل پرســتاران شــهر تهــران، نداشــتن ســابقه بیمــاری حــاد، رضایــت ب مــالک هــای ورود ب
مــالک هــای خــروج شــامل قــرار گرفتــن تحــت شــرایط خاصــی کــه ادامــه شــرکت در مطالعــه را بــرای فــرد غیرممکــن ســازد و عــدم 
تمایــل بــرای ادامــه شــرکت در مطالعــه بــود. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه حــس انســجام، پرسشــنامه تحمــل ابهــام و 
پرسشــنامه تنظیــم هیجــان بــود. بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای ضریــب همبســتگی پیرســون و مــدل معــادالت ســاختاری بــا بهره 

گیــری از نــرم افــزار AMOS و SPSS نســخه 22 اســتفاده شــد. 
ــد.  ــر )۸۸٪( زن بودن ــداد 16۷ نف ــده تع ــود. از 1۸9 شــرکت کنن ــده 6/52 ± 31/36 ب ــن ســنی گــروه شــرکت کنن ــا: میانگی ــه ه یافت
همچنیــن 152 نفــر )۸0٪( متاهــل بودنــد. میانگیــن نمــره مدیریــت هیجــان گــروه شــرکت کننــده ۷/۷3 ± 30/۸۸، تحمل ابهــام 9/92 ± 
4۸/32 و حــس انســجام 16/65 ± ۷4/13 بــود. نتایــج  پژوهــش نشــان داد کــه ضریــب همبســتگی بیــن مدیریــت هیجــان و تحمــل ابهام 
)0/6۷(، تحمــل ابهــام و حــس انســجام )0/۷6( و مدیریــت هیجــان و حــس انســجام )0/6۸( در ســطح 0/01 معنــادار اســت. همچنیــن 

تحمــل ابهــام در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام در پرســتاران دارای نقــش میانجــی بــود.
نتیجــه گیــری: بــر ایــن اســاس در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام در پرســتاران، تحمــل ابهــام دارای نقــش میانجــی 
بــود. بنابرایــن مدیریــت هیجــان از طریــق افزایــش ســطح تحمــل ابهــام در پرســتاران مــی توانــد بــه تقویــت حــس انســجام در آنهــا 

کمــک کنــد. 
کلیدواژه ها: تحمل ابهام، مدیریت هیجان، حس انسجام.
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مقدمه
حــس انســجام )Sense of cohesion( ســازه ای اســت کــه جهت 
ــدرت  ــودن ق ــر ب ــی و فراگی ــه زندگ ــرد نســبت ب ــی ف ــی کل گزین
تحمــل وی را نشــان مــی دهــد )1(. حس انســجام بیانگــر اعتماد و 
پویایــی مــداوم فــرد در زندگــی اســت و باعــث مــی شــود تــا افــراد 
تحریــکات دریافــت شــده در زندگــی را بــه صــورت ســازمان یافتــه 
تــر و توضیــح پذیرتــر ادراک نماینــد )2، 3(. ایــن مفهــوم دربردارنده 
ــاداری  ســه ویژگــی عمــده ادراک پذیــری، کنتــرل پذیــری و معن
اســت )4(. افــراد بــا ادراک پذیــری بــاال، محــرک هــاي ناشــي از 
محیــط هــاي درونــي و بیرونــي را داراي ســاختار، قابــل پیــش بیني 
ــت  ــی مدیری ــا توانای ــری ی ــرل پذی ــد )5(. کنت و روشــن مــی بینن
دربردارنــده وضعیتــی اســت کــه در آن فــرد از ایــن ادراک برخوردار 
ــن  ــای ای ــرآورده ســاختن تقاضاه ــرای ب ــع الزم ب ــه مناب اســت ک
ــت داشــتن  ــا اهمی ــاداری ی ــا را در دســترس دارد )6(. معن محرکه
ــه جــاي اینکــه  ــا ب ــادر باشــد ت ــا اســت کــه فــرد ق ــه ایــن معن ب
مشــکالت زندگــي را بــه صــورت موضــوع ناخوشــایند تلقــی کــرده 
و از آنهــا اجتنــاب کنــد، آنهــا را بــه صــورت فرصــت هایــي در نظــر 
ــتاری از  ــتند )۷(. پرس ــدن را دارا هس ــر ش ــه ارزش درگی ــرد ک بگی
جملــه مشــاغل ســخت در دنیــا محســوب مــی شــود و پرســتاران 
در معــرض تجربــه اســترس زیــادی قــرار دارنــد )۸(. بنابرایــن بهره 
منــدی پرســتاران از حــس انســجام بــه عنــوان افــرادی کــه دارای 
موقعیــت شــغلی پراســترس و دشــوار هســتند حایــز اهمیــت اســت 
ــا  ــی آنه ــمی و روان ــالمتی جس ــده س ــن کنن ــد تضمی ــی توان و م
ــرد  ــت ف ــزان مقاوم ــده می ــن کنن ــد )4(. حــس انســجام تعیی باش
ــه  ــراد از جمل ــه اف ــت و ب ــترس زا اس ــرایط اس ــا ش ــه ب در مواجه
ــه ای را در  ــار مقابل ــن رفت ــا بهتری ــد ت ــک می کن ــتاران کم پرس
ــظ  ــود را حف ــالمت خ ــت س ــایی و وضعی ــش زا شناس ــرایط تن ش
نماینــد )9(. در پــی تــالش بــرای شناســایی متغیرهــای دخیــل در 
حــس انســجام، بــه نظــر مــی رســد کــه تحمــل ابهــام از جملــه 

متغیــر کلیــدی در پیــش بینــی حــس انســجام باشــد.
ــاي  ــرک ه ــا مح ــا ی ــت ه ــه موقعی ــوط ب ــات مرب ــراد، اطالع اف
ــناخته،  ــاي ناش ــانه ه ــته اي از نش ــا دس ــه ب ــی ک ــم را زمان مبه
پیچیــده یــا نامتناجــس مواجــه مــی شــوند، بــه گونــه ای متفــاوت 
ــل  ــی تحم ــرایط ویژگ ــن ش ــد. در ای ــی کنن ــردازش م ادراک و پ
ابهــام )Ambiguity tolerance( اســت کــه تعییــن مــی کنــد فرد 
تــا چــه انــدازه مــی توانــد بــا موقعیتــی کــه پایــان آن نامشــخص 
اســت، مقابلــه ای موفقیــت آمیــز داشــته باشــد )10(. تحمــل ابهام، 
پذیرفتــن عــدم قاطعیــت بــه عنــوان بخشــی از زندگــی، توانایــی 
ادامــه حیــات بــا دانــش ناقــص و تمایــل بــه انجــام فعالیتــی بــدون 

آن اســت کــه شــخص بدانــد آیــا موفــق خواهــد شــد یــا خیــر و 
ــه  ــرد ب ــت ف ــرد در پاســخ مثب ــی ف ــده توانای ــن نشــان دهن بنابرای
موقعیــت هــاي مبهــم اســت )11(. در حالــت عــدم تحمــل ابهــام، 
فــرد بــا مجموعــه اي از باورهــاي منفــي دربــاره ابهــام و معنــاي 
ضمنــي آن و پیــش بینــی پیامدهــای ناگــوار ظاهــر مــي شــود و 
ایــن واکنــش هــای منفــی مســتقل از احتمــال روي دادن واقعــي 
آن موقعیتهــا و پیامدهــاي مرتبــط بــا آن اســت )12(. بنابرایــن اگــر 
فــردی بــا قــدرت تحمــل ابهــام ضعیــف بــا یــک موقعیــت ابهــام 
ــی و اضطــراب  ــز مواجهــه شــود، ممکــن اســت دچــار نگران انگی
آســیب زایــی شــود کــه در دراز مــدت ســالمتی وی را بــه خطــر 
مــی انــدازد )13(. بســیاري از افــراد مبتــال بــه مشــکالت روانــی از 
جملــه افــراد بــا عالئــم اضطرابــی معتقــد هســتند کــه آنهــا نیــاز 
دارنــد بــا قطعیــت کامــل بداننــد کــه چیــز بــدي اتفــاق نخواهــد 
افتــاد )14(. پژوهــش هــاي نشــان مــی دهنــد کــه عــدم تحمــل 
ــاط  ــی، وســواس فکــري و احســاس وحشــت ارتب ــا نگران ابهــام ب
دارد )15( و نگرانــی و اضطــراب بیــش از حــد، بــا تخریــب عملکرد 
شــناختی همــراه اســت )16(. همچنیــن عــدم تحمــل ابهــام مــی 
ــه  ــی را ب ــاداری چالــش هــای زندگ ــری و معن ــرل پذی ــد کنت توان
عنــوان مولفــه هــای کلیــدی حــس انســجام تضعیــف ســازد )1۷(. 
ــق  ــات از طری ــت هیجان ــی مدیری ــه نظــر مــی رســد کــه توانای ب
ایجــاد تحمــل ابهــام مــی توانــد موجــب حــس انســجام در افــراد 

شــود.
ــا  ــت، آنه ــترس اس ــخت و پراس ــاغل س ــه مش ــتاری از جمل پرس
ــارب  ــد. تج ــروکار دارن ــیاری س ــده بس ــان کنن ــارب پریش ــا تج ب
مختلــف از مشــاهده درد و رنــج و حتــی مــرگ انســان هــا گرفتــه 
تــا مشــکل کمبــود نیــروی انســانی و نوبــت هــای کاری پرفشــار 
از جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر اســترس شــغلی پرســتاران اســت و 
مــی توانــد زمینــه تجربــه هیجانــات منفــی را در آنهــا ایجــاد کنــد 
ــراد  ــن اف ــورد ای ــات در م ــت هیجان ــن مهــارت مدیری )۸( و بنابرای
ضــرورت مــی یابــد. مدیریــت هیجــان اشــاره بــه راهبردهایــی دارد 
کــه افــراد از آنهــا بــرای یــا تعدیــل تجــارب هیجانــی اســتفاده می 
کننــد )1۸(. مدیریــت هیجــان، شــکل خاصــی از خودتنظیــم گــري 
اســت کــه افــراد از طریــق آن هیجــان هــاي خــود را بــه منظــور 
پاســخدهی مناســب بــه درخواســتهاي محیطــی تنظیــم مــی کننــد 
ــه  ــرای کارکــرد زندگــی روزان ــی ســازگارانه ب )19(. تنظیــم هیجان
ــه افــراد در  ضــروری اســت )20(. مدیریــت هیجانــی ســازگارانه ب
ــی آن کمــک  ــات و واکنــش هــای هیجان ــر هیجان ــت بهت مدیری
مــی کنــد )21(. راهبردهــای ناســازگارانه مدیریــت هیجــان، تأثیــر 
مخربــی بــر ســالمت روان و کیفیــت زندگــی دارد و بــا نابســامانی 
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ــوه  ــتاری بالق ــغلی پرس ــرایط ش ــت )22(. ش ــراه اس ــی هم هیجان
ــد منشــأ  ــا ابهامــات بســیاری همــراه اســت کــه خــود مــی توان ب
تجــارب هیجانــی منفــی باشــد و طبــق یافتــه برخــی مطالعــات، 
هیجانــات منفــی مــی تواننــد قابلیتهــای درونــی فــرد را بــه تحلیل 
ــه  ــد ب ــی توان ــازگارانه م ــان س ــم هیج ــل، تنظی ــد و در مقاب ببرن
ــد )13-15(.  ــک کن ــوار کم ــرایط دش ــاب آوری در ش ــهیل ت تس
از طــرف دیگــر تــوان مدیریــت هیجانــی مــی توانــد بــه تقویــت 
قابلیتهــای درونــی همچــون حــس کنتــرل، خودکارآمــدی، و مقابله 
مؤثــر در شــرایط اســترس زا کمــک کنــد )19،21(. همچنیــن یافته 
برخــی از مطالعــات گویــای نقــش تحمــل ابهــام در ســالمت روان 
ــم  ــون تصمی ــف همچ ــور مختل ــراد در ام ــرد اف ــش عملک و افزای
ــه  ــت ک ــده اس ــان داده ش ــتند و نش ــئله هس ــل مس ــری و ح گی
افــراد بــا مشــکالت روانــی از نمــرات کمتــر در تحمــل ابهــام خبــر                 
مــی دهنــد )23،24،1۷(. در واقــع بــه نظــر مــی رســد کــه مدیریت 
هیجــان مــی توانــد بــا تحــت تاثیــر قــرار دادن تحمــل ابهــام بــه 
ــن  ــر همی ــد. ب ــک کن ــتاران کم ــجام در پرس ــظ انس ــش حف افزای
اســاس مطالعــه حاضــر بــه بررســی نقــش میانجــی تحمــل ابهــام 
در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام در پرســتاران 

مــی پــردازد. 

روش کار 
مطالعــه حاضــر، از نظــر هــدف کاربــردي و از نظــر روش گــردآوري 
داده هــا توصیفــی- همبســتگی و از نــوع مــدل ســازی معــادالت 
ــتاران  ــاری پژوهــش حاضــر را  پرس ــه آم ــاختاري اســت. جامع س
شــهر تهــران در برمــی گیــرد. از ایــن میــان و از بیمارســتان هــای 
شــریعت رضــوی، میــالد، میمنــت و عرفــان، بــه صــورت نمونــه 
ــا  ــدند و از آنه ــاب  ش ــر انتخ ــداد 1۸9 نف ــترس تع ــری در دس گی
خواســته شــد تــا بــه پرسشــنامه هــا پاســخ دهنــد. 120 نفــر بــه 
صــورت دســتی و مابقــی نیــز بصــورت الکترونیکــی بــه پرسشــنامه 
هــا پاســخ دادنــد. قبــل از اجــرای طــرح پژوهشــی، توضیحاتــی بــه 
شــرکت کننــدگان در مــورد اهــداف پژوهــش و ضــرورت آن داده 
شــد. همچنیــن شــرکت در پژوهــش کامــاًل اختیــاری بــود و افــراد 
ــزار را تکمیــل  ــدون ذکــر اطالعــات شــخصی اب مــی توانســتند ب
ــه  ــه مانــدن اطالعــات نیــز ب کننــد و همچنیــن در مــورد محرمان
افــراد داوطلــب اطمینــان خاطــر داده شــد. در نهایــت در صــورت 
موافقــت افــراد واجــد شــرایط بــرای شــرکت در تحقیق پرسشــنامه 
ــرار  ــا ق ــار آنه ــا الکترونیکــی در اختی ــه صــورت دســتی و ی ــا ب ه
گرفــت تــا تکمیــل کننــد. در مــورد پرسشــنامه هــای الکترونیکــی، 
لینــک پرسشــنامه هــا تهیــه شــد و در فضــای مجــازی و از طریــق 

ــن  ــد. همچنی ــال ش ــراد ارس ــرای اف ــی واتســاپ ب ــبکه اجتماع ش
ــداف و  ــورد اه ــی در م ــه توضیحات ــه ارائ ــنامه ب ــک پرسش در لین
ــراد  ــدن اطالعــات شــخصی اف ــه مان ضــرورت پژوهــش، محرمان
ــه  ــرایط ورود ب ــارکت و ش ــودن مش ــاری ب ــده، اختی ــرکت کنن ش
ــامل:  ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب ــالک ه ــد. م ــه ش ــه پرداخت مطالع
پرســتاران شــهر تهــران، نداشــتن ســابقه بیمــاری حــاد، رضایــت 
بــرای شــرکت در مطالعــه و مــالک هــای خــروج پژوهــش شــامل 
قــرار گرفتــن تحــت شــرایط خاصــی کــه ادامــه شــرکت در مطالعه 
را بــرای فــرد غیرممکــن ســازد و عــدم تمایــل بــرای ادامه شــرکت 

در مطالعــه بــود. 
ابزار پژوهش

 Sense of Coherence( انســجام  حــس  پرسشــنامه 

توســط  انســجام  حــس  پرسشــنامه   :)Questionnaire

Flensberg و همــکاران در ســال 2001 ســاخته شــده اســت )25(. 

ایــن پرسشــنامه یــک آزمــون 35 ســؤالی کــه بــه صــورت 3 یــا 5 
گزینــه اي طراحــی شــده اســت. ایــن پرسشــنامه متشــکل از ســه 
ــت و  ــی مدیری ــی درک(، توانای ــري )توانای ــاس فهــم پذی ــر مقی زی
ــر مقیــاس هــا  ــاداري اســت کــه در نســخه ترجمــه شــده زی معن
مشــخص نشــده انــد. دامنــه نمــرات ایــن پرسشــنامه نیــز بیــن 35 
تــا 105 در نوســان مــی باشــد. گزینــه هــای ســواالت 1 تــا 24 بــه 
صــورت مقیــاس ســه درجــه اي لیکــرت نمــره گــذاري می-شــوند 
بــه ایــن صــورت کــه بــه گزینــه بلــه=3، نمــی دانــم=2 و خیــر=1 
نمــره تعلــق مــی گیــرد و ســواالت 25 تــا 35 کــه بــه صــورت 5 
درجــه ای طراحــی شــده انــد، بــه شــرح زیــر نمــره داده مــی شــود: 
بــه ایــن صــورت کــه شــرکت کننــده اي کــه بــه هــر یــک از دو 
گزینــه اول پاســخ دهــد )بســیار راضــی و راضــی(، نمــره 3 باالترین 
امتیــاز و بــه گزینــه گاهــی راضــی و گاهــی ناراضــی نمــره 2 و بــه 
ــر )ناراضــی و بســیار ناراضــی( پاســخ  ــه آخ ــک از دو گزین ــر ی ه
دهــد، نمــره یــک کــه پاییــن تریــن امتیــاز اســت را دریافــت مــی- 
کنــد. Flensberg و همــکاران )25( آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه را 
0/۸9 و ضریــب اعتبــار بازآزمایــی آن را 0/۷۸ گــزارش کــرده انــد 
و همچنیــن ســاختار ســه مؤلفــه ای آن را مــورد بررســی و تاییــد 
ــر  ــران پرسشــنامه مذکــور پــس از ترجمــه ب ــد. در ای ــرار داده ان ق
ــاخ آن  ــای کرونب ــی شــده اســت و آلف روی دانشــجویان هنجاریاب
0/۷۸ و ضریــب اعتبــار بازآزمایــی آن  0/66 گــزارش شــده اســت. 
ــا  ــب همبســتگی 0/54 ب ــا ضری ــان آن ب ــی همزم ــن روای همچنی
ــد )26(.  ــبه گردی ــناختی محاس ــی روانش ــخت روی ــنامه س پرسش
ــس  ــنامه ح ــاخ پرسش ــای کرونب ــب آلف ــر، ضری ــه حاض در مطالع

ــود. انســجام 0/۷9 ب
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 Emotional Regulation( هیجانــی  تنظیــم  پرسشــنامه 

Questionnaire(: پرسشــنامه تنظیــم هیجــان بــه منظــور 

 Garnefski ــط ــان توس ــم هیج ــای تنظی ــری راهبرده ــدازه گی ان
Kraaij &  در ســال )1۸( در 10 ســوال تدویــن شــده اســت. 

ــی مجــدد  ــاس ارزیاب ــر دو خــرده مقی ــن پرسشــنامه مشــتمل ب ای
ــا  ــی ه ــد. آزمودن ــی باش ــوال م ــا 4 س ــوال و ســرکوبی ب ــا 6 س ب
ــا  در یــک مقیــاس لیکــرت 5 درجــه ای از بــه کامــال مخالفــم )ب
ــد و  ــی دهن ــخ م ــره 5( پاس ــا نم ــم )ب ــال موافق ــا کام ــره 1( ت نم
دامنــه نمــرات بــرای تنظیــم هیجــان از 10 تــا 50 و بــرای خــرده 
ــا  ــرکوبی از 4 ت ــا 30 و س ــدد از 6 ت ــی مج ــای ارزیاب ــاس ه مقی
ــی  ــرای ارزیاب ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــت. ضری ــان اس 20 در نوس
ــد از  ــی بع ــار بازآزمای ــرکوبی0/۷3 و اعتب ــرای س مجــدد 0/۷9 و ب
ــب  ــت. ضری ــده اس ــزارش ش ــاس 0/69 گ ــرای کل مقی ــاه ب 3 م
همســانی درونــی ایــن مقیــاس در کارمنــدان ایالتــی و دانشــجویان 
کاتولیــک دانشــگاه میــالن بــرای ارزیابــی مجــدد در دامنــه ای از 
0/4۸ تــا 0/6۸ و بــرای ســرکوبی 0/42 تــا 0/63 بــه دســت آمــده 
اســت. ایــن مقیــاس در فرهنــگ ایرانــی هنجاریابــی شــده اســت 
ــه  ــا دامن ــی ب ــانی درون ــاس روش همس ــر اس ــاس ب ــار مقی و اعتب
آلفــای کرونبــاخ 0/6 تــا 0/۸1 و روایــی ایــن پرسشــنامه از طریــق 
تحلیــل مولفــه هــای اصلــی بــا اســتفاده از چرخــش واریماکــس، 
ــی  ــی مالک ــاس )r=0/13( و روای ــرده مقی ــن دو خ همبســتگی بی
ــی  ــار درون ــنجش اعتب ــت س ــت. جه ــده اس ــزارش ش ــوب گ مطل
مقیــاس از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه نتایج نشــان 
مــی دهــد ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ارزیابــی مجــدد 0/۷3 و 
بــرای ســرکوبی0/۸1 و پایایــی کل نیــز 0/۷۷ بــود )22(. در مطالعه 
ــم  ــنامه تنظی ــرای کل پرسش ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــر، ضری حاض

ــود. هیجــان 0/۷4 ب
 ambiguity tolerance( ابهــام  تحمــل  پرسشــنامه 

questionnaire(: پرسشــنامه تحمــل ابهــام توســط McLain  در 

ســال 1993 بــرای ارزیابــی تحمــل ابهــام ســاخته شــده که شــامل 
13 گویــه اســت کــه پاســخدهی بــه آن بــر اســاس طیــف لیکــرت 
ــا بســیار موافقــم )۷( انجــام  5 گزینــه ای از بســیار مخالفــم )1( ت
ــره  ــای 1 ،2،3، 4، 5، 6، 9 ،11 و 12 نم ــه ه ــا گوی ــود، ام ــی ش م
وارونــه دارنــد )26(. نمــره بیــن 15 تــا 30 تحمــل ابهــام پاییــن، 30 
تــا 45 تحمــل ابهــام متوســط و نمــره باالتــر از 45 تحمــل ابهــام 
ــل  ــنامه تحم ــی پرسش ــی درون ــت. McLain  )26( پایای ــاال اس ب
ابهــام را بــا آلفــای کرونبــاخ 0/۸2 مناســب گــزارش نمــود؛ و روایی 
ــا  ــن پرسشــنامه ب ــا بررســی همبســتگی ای همگــرای آزمــون را ب
پرسشــنامه هــای دیگــر مــورد تاییــد قــرار داد. در بررســی روایــی و 
پایایــی ایــن پرسشــنامه در جمعیــت ایرانــی در یــک مطالعــه روایی 
صــوری و محتوایــی ایــن پرسشــنامه مــورد بررســی و تاییــد قــرار 
گرفــت و روایــی ســازه آن نیــز از طریــق تحلیــل عاملــی تأییــدی 
ــن در  ــت. همچنی ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــی م ــک عامل و ســاختار ت
بررســی پایایــی ایــن پرسشــنامه از طریــق آلفــای کرونبــاخ 0/۸5 
بــه دســت آمــد )2۷(. در مطالعــه حاضــر، ضریــب آلفــای کرونبــاخ 

بــرای پرسشــنامه تحمــل ابهــام 0/۸1 بــود.
در پژوهــش حاضــر، بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای ضریــب 
همبســتگی پیرســون و مــدل معــادالت ســاختاری بــا بهــره گیــری 

از نــرم افــزار AMOS و SPSS نســخه 22 اســتفاده شــد.

یافته ها
ــود. در  ــده 6/52 ± 31/36 ب ــرکت کنن ــروه ش ــنی گ ــن س میانگی
ــداد  ــده تع ــرکت کنن ــده و از 1۸9 ش ــرکت کنن ــروه ش ــوع گ مجم
ــن از  ــد. همچنی ــرد بودن ــر )12٪( م ــر )۸۸٪( زن و 22 نف 16۷ نف
ایــن 1۸9  نفــر، 152 نفــر )۸0٪( متأهــل و 3۷ نفــر )20%( مجــرد 
بودنــد. نتایــج مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف معیــار و ماتریــس 
همبســتگی مدیریــت هیجــان، تحمــل ابهــام و حــس انســجام در 

جــدول 1 نشــان داده شــده اســت.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار و ماتریس همبستگی مدیریت هیجان، تحمل ابهام و حس انسجام

123انحراف معیارمیانگینمتغیرها

130/۸۸۷/۷31- مدیریت هیجان
1** 24۸/329/920/6۷- تحمل ابهام
1**0/۷6**3۷4/1316/650/65- حس انسجام

تفاوت معنادار در سطح 0/01**

ــد.  ــی ده ــان م ــدول 1 نش ــدرج در ج ــج من ــه نتای ــور ک همانط
میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره مدیریــت هیجــان گــروه شــرکت 

ــس  ــام 9/92 ± 4۸/32 و ح ــل ابه ــده ۷/۷3 ± 30/۸۸، تحم کنن
ــتگی  ــب همبس ــن ضری ــود. همچنی ــجام 16/65 ± ۷4/13 ب انس
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ــام  ــل ابه ــام )0/6۷(، تحم ــل ابه ــان و تحم ــت هیج ــن مدیری بی
ــجام  ــس انس ــان و ح ــت هیج ــجام )0/۷6( و مدیری ــس انس و ح

ــت.  ــادار اس ــطح 0/01 معن )0/65( در س
ــل  ــی تحم ــش میانج ــنهادی نق ــوی پیش ــودن الگ ــت آزم جه
ابهــام در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام از روش 
ــدا مفروضــه  ــد. در ابت ــتفاده ش ــاختاری اس ــادالت س ــی مع الگویاب
هــای زیربنایــی مــدل معــادالت ســاختاری بررســی شــد. جهــت 
ــا  ــیدگی متغیره ــی و کش ــا از کج ــودن متغیره ــال ب ــی نرم بررس
و آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف اســتفاده شــد. نتایــج ضریــب 
ــار  ــه معی ــا توجــه ب کجــی و ضریــب کشــیدگی نشــان داد کــه ب
ــق  ــدر مطل ــی دارای ق ــش همگ ــای پژوه ــودن، متغیره ــال ب نرم

ضریــب کجــی و ضریــب کشــیدگی کوچکتــر از 3 هســتند و لــذا 
ــج  ــود. نتای ــاهده نب ــل مش ــا قاب ــودن داده ه ــال ب ــی از نرم تخط
آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف نیــز گویــای نرمــال بــودن توزیــع 
پراکندگــی متغیرهــای پژوهــش بــود )P<0/05(.  در الگــوی 
ــن  ــش بی ــر پی ــوان متغی ــه عن ــان ب ــت هیج ــنهادی مدیری پیش
)مســتقل(، حــس انســجام بــه عنــوان متغیــر مــالک )وابســته( و 
متغیــر تحمــل ابهــام بــه عنــوان متغیــر میانجــی هســتند. برازندگی 
الگــوی پیشــنهادی بــر اســاس ترکیبــی از ســنجه هــای برازندگــی 
ــا  ــا داده ه ــنهادی ب ــوی پیش ــرازش الگ ــت ب ــن کفای ــت تعیی جه
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد کــه نتایــج آن در جــدول 2 گــزارش 

شــده اســت. 

جدول 2. شاخص های برازش مدل نقش میانجی تحمل ابهام در رابطه بین مدیریت هیجان و حس انسجام
X2dfPX2/dfRMSEAGFIAGFICFITLIIFINFI

13/266>0/5 2/210/0040/900/9۸0/910/۸60/9۷0/92

بــا توجــه بــه اطالعــات مربــوط بــه جــدول 2، ارزش مجــذور خــی 
ــا  ــت. ب ــادار اس ــطح P>0/05 معن ــوده و در س ــا 13/26 ب ــر ب براب
ــدار نســبت خــی دو  ــه پژوهــش، مق ــودن نمون ــاال ب ــه ب ــه ب توج
ــود  ــر 2/21 ب ــدار آن براب ــه مق ــد ک ــبه ش ــه آزادی محاس ــر درج ب
و بــر اســاس ایــن کــه ایــن شــاخص نبایــد بیــش از 3 باشــد تــا 
الگــو مــورد تأییــد قــرار گیــرد، مــی تــوان گفــت کــه داده هــای 
بــه دســت آمــده بــا الگــوی فرضــی مطابقــت دارنــد. بــا توجــه بــه 
ــامل شــاخص  ــو ش ــی الگ ــی برازندگ ــای ارزیاب ارزش شــاخص ه
ــا 0/9۸، شــاخص  ــر ب ــا 0/90، شــاخص AGFI براب ــر ب GFI براب

ــاخص   ــا 0/۸6، ش ــر ب ــاخص TLI براب ــا 0/91، ش ــر ب CFI براب

ــاخص  ــا 0/92 و ش ــر ب ــاخص NFI براب ــا 0/9۷، ش ــر ب IFI براب

ــرازش  ــو از ب ــت الگ ــوان گف ــی ت ــا 0/004، م ــر ب RMSEA براب

ــی برخــوردار اســت. خوب
ــان از  ــت هیج ــه مدیری ــود ک ــی ش ــرض م ــی ف ــدل مفهوم در م
ــکل 1  ــه دارد. ش ــجام رابط ــس انس ــا ح ــام ب ــل ابه ــق تحم طری
نشــان دهنــده مســیرهای مــدل فرضــی نقــش میانجــی تحمــل 
ابهــام در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام اســت.

 
شکل 1. مسیرهای مدل فرضی نقش میانجی تحمل ابهام در رابطه بین مدیریت هیجان و حس انسجام
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جدول 3. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای مستقیم مدل فرضی نقش میانجی تحمل ابهام در رابطه بین مدیریت هیجان و حس انسجام

Pنسبت بحرانیخطای معیارBβمسیرها

0/۷20/6۷0/01412/660/001اثر مستقیم مدیریت هیجان بر تحمل ابهام
0/460/310/0215/1۸0/001اثر مستقیم مدیریت هیجان بر حس انسجام

0/۷60/540/0459/100/001اثر مستقیم تحمل ابهام بر حس انسجام

معنــاداري                    آزمــون  بــراي  الگــو  تأییــد  و  بررســی  از  پــس 
 P و CR فرضیــه هــا از دو شــاخص جزیــی نســبت بحرانــی
ــاداري 0/05 مقــدار  ــر اســاس ســطح معن اســتفاده شــده اســت. ب
بحرانــی بایــد بیشــتر از 1/96 یــا کمتــر از 1/96- باشــد و مقــدار 
پارامتــر غیــر از ایــن در الگــو مهــم شــمرده نمــی شــود. همچنیــن 
مقادیــر کوچکتــر از 0/05 بــراي مقــدار P حاکــی از تفــاوت معنــادار 

مقــدار محاســبه شــده بــراي وزن هــاي رگرســیونی بــا مقــدار صفر 
در ســطح 95 درصــد اســت. بــر اســاس شــاخص هــای ذکــر شــده، 
ــاي  ــد، وزن ه ــی دهن ــان م ــدول 3 نش ــج ج ــه نتای ــه ک همانگون
ــطح  ــی در س ــدول همگ ــن ج ــج ای ــه نتای ــوط ب ــیونی مرب رگرس

ــد. ــادار بودن 0/001 معن

جدول 4. ضرایب مسیرهای غیرمستقیم مدل فرضی نقش میانجی تحمل ابهام در رابطه بین مدیریت هیجان و حس انسجام

حد باالحد پایینbβمسیرها

0/106-0/261-0/550/3۷اثر غیرمستقیم مدیریت هیجان بر حس انسجام

اثر کل مدیریت هیجان بر حس انسجام
bβPR2

1/020/6۸0/0010/29

همانطــور کــه مــی تــوان در جــدول 4 مشــاهده کــرد، اثــر 
ــاظ  ــه لح ــجام ب ــس انس ــر ح ــان ب ــت هیج ــتقیم مدیری غیرمس
آمــاری در ســطح 0/001 معنــی دار بــود. همچنیــن ارزیابــی 
ــا اســتفاده از روش بــوت اســتراپ نشــان مــی  ــر غیرمســتقیم ب اث
دهــد کــه اثــر غیرمســتقیم مدیریــت هیجــان بــر حــس انســجام، 
ــاال و حــد پاییــن در آنهــا صفــر را در  ــه اینکــه حــد ب ــا توجــه ب ب
ــی  ــرار نم ــان ق ــه اطمین ــن فاصل ــر درون ای ــد )صف ــی گیرن برنم
ــوند؛  ــی ش ــری م ــام میانجــي گ ــل ابه ــه واســطه تحم ــرد(، ب گی
بنابرایــن رابطــه غیرمســتقیم مدیریــت هیجــان بــا حــس انســجام 
بــه واســطه تحمــل ابهــام معنــادار اســت. ضریــب مســیر کل بیــن 
ــادار  ــطح 0/001 معن ــجام در س ــس انس ــا ح ــان ب ــت هیج مدیری
ــن  ــن ای ــب تعیی ــن ضری ــت )β=0/6۸ ، P≥0/001(. همچنی اس
مســیر برابــر بــا  0/29 بــود کــه بــه بیــان دیگــر مدیریــت هیجــان 
ــر حــس  ــس متغی ــاً 29 درصــد از واریان ــام مجموع ــل ابه و  تحم

ــد. ــن مــی کنن انســجام را تبیی

بحث
هــدف از مطالعــه حاضــر، بررســی نقــش واســطه ای تحمــل ابهــام 
در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام در پرســتاران 
بــود. طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر، مدیریــت هیجــان دارای رابطــه 
مثبــت معنــادار بــا حــس انســجام بــود کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج 

مطالعــات قبلــی )19،21( همســو مــی باشــد. Radtke  و همــکاران 
ــه  ــد ک ــراد بزرگســال نشــان دادن ــر روی اف ــه ای ب )21( در مطالع
مدیریــت هیجــان از طریــق کاهــش اســترس و افزایــش عملکــرد 
ــن  ــی در ای ــطح یکپارچگ ــش س ــه افزای ــد ب ــی توان ــناختی م ش
افــراد در شــرایط چالــش برانگیــز و قــدرت تصمیــم گیــری بهتــر 
ــر  ــد. Bradley و همــکاران )19( در تحقیقــی دیگــر ب کمــک کن
روی دانشــجویان نشــان دادنــد کــه توانایــی ایــن افــراد در تنظیــم 
ــظ  ــد موجــب حف ــی توان ــع امتحــان م ــی در مواق هیجــان انطباق
ــی در آنهــا و در نتیجــه کاهــش اضطــراب  انســجام جســمی روان

امتحــان و ارتقــای عملکــرد تحصیلــی گــردد.
پرســتاران بنــا بــه ماهیــت شــغلی و حرفــه ای خــود در محیطــی 
مشــغول بــه کار هســتند کــه مــی توانــد مولــد بســیاری از 
محرکهــای اســترس زا از بیمــاری گرفتــه تــا مــرگ باشــد. 
بنابرایــن آنهــا در معــرض محرکهــای تنــش زای متعــددی قــرار 
ــده و  ــان کنن ــی پریش ــارب هیجان ــب تج ــوه موج ــه بالق ــد ک دارن
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود )3( و ای ــی ش ــا م ــراب زا درآنه اضط
تجــارب هیجانــی و مدیریــت ایــن هیجانــات دارای تأثیــر عمیقــی 
بــر حفــظ و ارتقــای حــس انســجام مــی باشــد )2(.  ایــن در حالــی 
اســت کــه قابلیــت پرســتاران در مقابلــه مؤثــر بــا رویدادهــای منفی 
ــازگارانه  ــای س ــری راهبرده ــب بکارگی ــود در قال ــط کاری خ محی
تنظیــم هیجانــات میتوانــد باعــث شــود کــه آنهــا تحریــکات درونی 
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ــه صــورت  ــی دریافــت شــده در زندگــی شــغلی خــود را ب و بیرون
ســازمان یافتــه، قابــل پیــش بینــی و توضیــح پذیــر ادراک نمایند و 
بــه بیــان دیگر، حــس انســجام را در خــود حفــظ نماینــد. در مقابل، 
راهبردهــای منفــی تنظیــم هیجــان همچــون ســرکوبی هیجانات و 
عــدم ابــراز مناســب آنهــا در موقعیــت، به علــت ماهیت ناســازگارانه 
خــود مــی تواننــد منجــر بــه تشــدید هیجانــات منفــی شــوند و در 
نتیجــه حــس انســجام را در معــرض آســیب قــرار دهنــد )19(. در 
واقــع، در صورتــی کــه فــرد قــادر بــه مدیریــت درســت هیجانــات و 
احساســات خــود نباشــد، حــس انســجام تحــت تأثیــر بــار هیجانات 
ــرار  ــزل ق ــیدگی و تزل ــم پاش ــرض از ه ــد در مع ــی توان ــی م منف
گیــرد )20(. اســتفاده از راهبردهــای تنظیــم هیجان ســازگارانه مانند 
ارزیابــی مجــدد بــرای مدیریــت هیجانــات موجــب مــی شــود فــرد 
بــه طــور منطقــی و عقالنــی بــه ارزیابــی ابعــاد مختلــف موضــوع 
پیــش رو بپــردازد و بــا دیدگاهــی دیگــر بــه مســئله نــگاه کنــد و 
تعبیــری جدیــد از آن ارائــه دهــد. چنیــن فــردی بــا آگاهــی از خود، 
شــرایط موجــود و هیجانــات مــورد تجربــه، شــرایط چالــش برانگیز  
را بــه عنــوان فرصتــی بــرای رشــد و تحــول انســجام درونــی خــود 
مــی دانــد و در نتیجــه ایــن دیــدگاه بــه تعدیــل بــار هیجانــی در 
ــازنده  ــی س ــد گام ــن فراین ــت ای ــد و در نهای ــی کن وی کمــک م
ــردی اســت )21(. در همیــن  در راســتای حفــظ حــس انســجام ف
ــر روی  ــه ای ب ــتا، Katsaros & Nicolaidis  )14( در مطالع راس
کارکنــان یــک شــرکت نشــان دادنــد کــه در ایــن افــراد بکارگیــری 
راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان بخصــوص ارزیابــی مجدد، 
در دراز مــدت مــی توانــد ویژگیهــای شــخصیتی و از جملــه انعطاف 
پذیــری و تــاب آوری را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و موجــب افزایــش 
ظرفیــت تحمــل ایــن افــراد بــرای شــرایط غیرقابــل پیــش بینــی 

بــه وجــود آمــده در محیــط شــغلی شــود.
دیگــر یافتــه مطالعــه حاضــر، نشــان دهنــده ایــن بــود کــه مدیریت 
هیجــان دارای رابطــه مثبــت معنــادار بــا تحمــل ابهــام اســت کــه 
ــم  ــر نقــش تنظی ــی ب ــی مبن ــات قبل ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن یافت ای
ــاب آوری  ــری و ت ــاف پذی ــهیل انعط ــازگارانه در تس ــان س هیج
ــان داده  ــن نش ــود. همچنی ــو ب ــوار )15-13( همس ــرایط دش در ش
شــد کــه تحمــل ابهــام در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس 
انســجام دارای نقــش میانجــی اســت. در تبییــن ایــن یافتــه بایــد 
بیــان داشــت کــه افــراد برخــوردار از راهبردهــای تنظیــم هیجــان 
ــا در صــورت قرارگیــری  ســازگارانه دارای ایــن مهــارت هســتند ت
ــرای  ــه ای ب ــه گون ــم را ب ــت مبه ــز، موقعی ــام آمی ــرایط ابه در ش
خــود معنــا دهنــد و بــا رورویایــی بــا هیجانــات خــود، آن تجــارب 
هیجانــی را در سیســتم شــناختی خــود پــردازش کننــد و بــا قــرار 

ــدد از آن، از  ــازی مج ــوم س ــادار و مفه ــی معن دادن آن در چارچوب
شــدت بــار منفــی آن موضــوع مبهــم بکاهنــد و تحمــل آن ابهــام 
را بــرای خــود تســهیل ســازند )16(. تحمــل ابهــام بــه فــرد کمــک 
ــادر  ــود ق ــی خ ــتم هیجان ــادل سیس ــظ تع ــا حف ــا ب ــد ت ــی کن م
ــن  ــا ای ــزوم ب ــورت ل ــد و در ص ــم باش ــاي مبه ــه درک محرکه ب
ــظ  ــا حف ــد ب ــی توان ــد م ــن فراین ــد )15( و ای ــار بیای ــا کن محرکه
ــل،  تعــادل ســازمان روان و حــس انســجام همــراه باشــد. در مقاب
افــراد بــا ســطوح پاییــن تحمــل ابهــام رویدادهــای ناراحــت کننــده 
ــد و ممکــن اســت شــرایط ایجــاد  ــی مــی کنن ــار تلق ــه ب را فاجع
شــده را شــدیدتر از واقعیــت آن ادراک  کننــد )12(. در واقــع، ایــن 
افــراد بــه هنــگام مواجهــه بــا شــرایط مبهم ممکن اســت احســاس 
ــا ایجــاد تفکــر منفــی  ــی ب ــن نگران ــد و ای ــی کنن ــی و ناامن نگران
مــی توانــد موجــب افزایــش هیجــان هــای منفــی، حــل مســاله 
ــداوم افــکار و  ــد و تشــدید و ت ــار هدفمن ــا رفت ناکارآمــد، تداخــل ب
هیجانــات منفــی و در نتیجــه کاهــش انســجام درون روانــی در آنها 
شــود )11(. همچنیــن از آنجــا کــه افــراد دارای قدرت تحمــل ابهام 
ــا موقعیــت پیچیــده و دشــوار  پاییــن بــه محــض مواجــه شــدن ب
احســاس ناراحتــی مــی کننــد و بــه دلیــل معیــوب بــودن چرخــه 
ــد از  ــد، بع ــدا کنن ــب را پی ــل مناس ــتند راه ح ــادر نیس ــناختی ق ش
مــدت زمانــی کوتــاه از تکلیــف کنــاره گیــری مــی کننــد و خــود 
را از فرصــت هــای بســیاری کــه مــی توانــد بــه حــس انســجام در 
ــتا  ــن راس ــازند )13(. در همی ــی س ــد، محــروم م ــا کمــک کن آنه
ــی از  ــر روی گروه ــه ای ب ــکاران )15( در مطالع Brendel و هم

مدیــران نشــان دادنــد کــه تمریــن منظــم ذهــن آگاهــی مبتنــی بر 
تنظیــم هیجــان از طریــق افزایــش مهــارت در مدیریــت هیجانــات 
منفــی از جملــه اضطــراب و اســترس مــی توانــد موجــب افزایــش 

ــاب آوری و کاهــش اضطــراب شــود. عملکــرد،  خالقیــت، ت
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــاي پژوهــش حاضــر، ای ــت ه یکــی از محدودی
دلیــل عــدم دسترســی بــه تمــام بیمارســتانها و پرســتاران امــکان 
ــه  ــری ب ــه گی ــت و نمون ــود نداش ــی وج ــری تصادف ــه گی نمون
صــورت در دســترس انجــام شــد. همچنیــن نمونــه مــورد بررســی 
ــم                           ــن تعمی ــود و بنابرای ــران ب ــهر ته ــتاران ش ــه پرس ــدود ب مح
یافتــه هــا بــه ســایر پرســتاران را بــا محدودیــت مواجــه مــی ســازد 
و الزم اســت تحقیــق بــا نمونــه هــاي دیگــر نیــز انجــام پذیــرد. 
ــت  ــتگی اس ــات همبس ــوع تحقیق ــش از ن ــن پژوه ــن ای همچنی
ــوان براســاس  ــی ت ــز م ــات همبســتگی نی ــد در تحقیق ــر چن و ه
نظریــه در مــورد علــت و معلــول ســخن گفــت امــا بــراي بررســی 
ــاي  ــش ه ــه پژوه ــته، ب ــر وابس ــتقل ب ــر مس ــر متغی ــی تاثی واقع
آزمایشــی نیازمنــد هســت. محدودیــت دیگــر پژوهــش ایــن اســت 
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ــق خودگزارشــی  ــا از طری ــات جمــع آوري شــده صرف ــه اطالع ک
ــده اســت  ــه دســت آم ــق پرسشــنامه ب ــدگان از طری شــرکت کنن
و اســتفاده از منابــع چندگانــة اخــذ اطالعــات مــی توانــد بــه نتایــج 
ــه  ــر ایــن اســاس پیشــنهاد مــی شــود ب ــد. ب ــر کمــک کن معتبرت
ــر  ــم یافتــه هــا، مطالعــات بعــدی ب ــار تعمی منظــور افزایــش اعتب
روی جمعیــت وســیع تــر پرســتاران انجــام شــود و همچنیــن بــه 
منظــور دســتیابی بــه نتایــج معتبرتــر، مطالعــات بعــدی مــی تواننــد 
داده هــا را از طرقــی غیــر از خودگزارشــی، مثــال از طریــق مصاحبه 

بــه دســت بیاورنــد. 

نتیجه گیری 
بنابرایــن طبــق نتایــج ایــن مطالعــه، در پرســتاران شــهر تهــران، 
تحمــل ابهــام در رابطــه بیــن مدیریــت هیجــان و حــس انســجام 

دارای نقــش میانجــی بــود. بنابرایــن مدیریــت هیجــان از طریــق 
افزایــش ســطح تحمــل ابهــام در پرســتاران مــی توانــد بــه تقویــت 
ــی  ــه م ــن مطالع ــج ای ــد. نتای ــا کمــک کن حــس انســجام در آنه
توانــد در برنامــه ریــزی هــای مربــوط بــه ارتقــای ســطح ســالمت 

روان پرســتاران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
ــوم  ــگاه عل ــش دانش ــت پژوه ــر در معاون ــش حاض ــرح پژوه ط
ــده  ــب ش ــماره 49/0104005۷43 تصوی ــا ش ــن ب ــی امی انتظام
ــه  ــه زمین ــده ک ــراد شــرکت کنن ــی اف اســت. نویســندگان از تمام
انجــام ایــن مطالعــه را فراهــم ســاختند، کمــال تشــکر و قدردانــی 

ــد. دارن
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